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Fritidshemmet – för elever upp till 13 år 

Fritidshemmet regleras i Skollagen (2010:800) och följer 
läroplanens (Lgr11) första och andra del: Skolans värdegrund 
och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer för 
utbildningen. I grundsärskolan följer fritidshemmet 
grundskolans läroplan.  
 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 
samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. 
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 
elevens behov. Fritidshemmet ska också främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap.  
 
Huvudmannen, Hofors kommun, har det yttersta ansvaret för 
fritidshemmen. Fritidshemmen ligger i anslutning till 
grundskolorna och leds av rektor.  
 
Fritidshemmet har en egen del i läroplanen: del 4 med syfte 
och centralt innehåll. Fritidspedagoger tillsammans med 
annan personal planerar och bedriver undervisningen.  
 
Våra fritidshem  
Öppettider för fritidshem är kl 06:15-18:30. Fritidshemmen är 
öppna under lov, men erbjuds inte under kvällar, nätter, 
veckoslut eller i samband med större helger. Alla fritidshem 
erbjuder morgonomsorg med möjlighet att äta frukost. På 
eftermiddagen serveras mellanmål. 
 
Det finns fritidshem vid alla grundskolor i Hofors: 

 Lillåskolan 

 Petreskolan (även grundsärskola) 



 Solbergaskolan 

 Värnaskolan 
 

När får eleven börja 
Eleven har rätt till fritidshemsplats så snart det framkommit 
att eleven har behov av plats utifrån vårdnadshavarnas 
förvärvsarbete eller studier, eller utifrån elevens behov.  
 
Anmälan om plats 
I samband med att barn slutar förskolan och börjar 
förskoleklass, eller när behov uppstår, anmäler vårdnads-
havare behov av fritidshemsplats. Detta sker enklast via e-
tjänst på Hofors kommuns hemsida. 
 
Det finns ingen kö till fritidshemmen utan eleven skrivs in 
direkt efter handläggningstiden.  
 
Överflytt 

 Överflytt från förskolan till fritidshemmet sker normalt 
under vecka 32, under förutsättning att vårdnadshavare 
har anmält behov av plats.  

 För elever som slutar åk 3 på Värnaskolan behöver ingen 
ny anmälan göras och överflytt till Petreskolan sker 
vecka 32. I det fall eleven inte länge har behov av plats, 
måste platsen sägas upp. 

 
Vistelsetid 
Vistelsetiden styrs utifrån vårdnadshavarnas arbetstid eller 
studier, med hänsyn till förflyttningstid, eller dygnsvila. 
Schema över elevens vistelsetid ska lämnas in till kommunen. 
Om arbetstider/studietider förändras ska nytt schema 
lämnas.  



Fritidshemmet kan komma att begära in arbetsschema/ 
studieintyg undertecknat av arbetsgivare/studieanordnare.  
 
Skolskjuts 
Eleven har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet.  
 
Avgifter 
Fritidshemmet är avgiftsbelagt. Avgiften beräknas på 
hushållets sammanlagda inkomst, barnets vistelsetid och om 
det finns syskon i förskola och/eller fritidshem. Aktuell 
inkomst ska anmälas varje år eller vid förändring. I det fall 
ingen inkomstanmälan görs, tas högsta taxan ut.  
 
Avgiften betalas till Hofors kommun från och med första 
inskolningsdagen och sedan 12 månader per år.  
 
Studiedagar, semesteruppehåll eller elevs sjukdom medger 
inte avgiftsbefrielse. 
 
Om fritidshemsplats sägs upp men eleven återfår plats inom 
90 dagar* tas avgift ut för tiden däremellan. (Detta gäller 
dock inte om elev tillfälligt inte har rätt till fritidshemsplats 
pga att vårdnadshavaren är arbetslös en kortare period.) 
* De 90 dagarna räknas från uppsägningsdatum, dvs när eleven inte längre har platsen kvar. 

 
Hofors kommun tillämpar maxtaxa. (Förordning 2001:160, 
om maxtaxa).  
 
Uppsägning 
Uppsägningstiden är en (1) månad och gäller från det datum 
uppsägningen kommit in till Hofors kommun. Avgiften tas ut 
under hela uppsägningstiden.  



 
E-tjänst för uppsägning finns på hemsidan. 
 
Inkomstjämförelse 
Hofors kommun gör inkomstjämförelse två år i efterhand.  
Den deklarerade inkomsten jämförs mot vad vårdnadshavare 
har uppgett till kommunen.  
Om den deklarerade inkomsten är högre än inlämnade 
uppgifter, kommer ett efterkrav på mellanskillnaden.  
 
Studiedagar 
Fritidshemmen stänger sex dagar per år för kompetens-
utveckling, planering och systematiskt kvalitetsarbete. Det är 
värdefulla dagar för att fritidshemmen ska utvecklas och hålla 
god kvalitet. Fritidshemmen informerar vårdnadshavare om 
planerade studiedagar senast två månader i förväg.  
 
Hofors kommun är skyldig att erbjuda omsorg för 
fritidshemsbarn om vårdnadshavare inte har möjlighet att 
lösa detta på annat sätt under dessa dagar. Fritidshemmet 
behöver meddelas detta senast två veckor innan.  
 
Sammanslagning 
Under sommarveckorna kan fritidshemmen slås samman. 
Behov av fritidshemsplats under sommarlovet meddelas till 
rektor senast 30/4.  
 
Försäkring 
Eleverna är försäkrade i Svedea under vistelsetiden och vägen 
till och från skolan. Elever i LSS-verksamhet och familjehem är 
försäkrade dygnet runt.  
 

https://minasidor.hofors.se/oversikt/overview/86


Samverkan hem och fritidshem 
Tveka inte att kontakta fritidshemmets personal eller ledning 
om det uppstår frågor eller synpunkter på verksamheten!  
 
Om det finns klagomål på verksamheten vid fritidshemmet 
hänvisar vi till vår klagomålsrutin; i första hand vända sig till 
fritidshemmets personal, i andra hand rektor och därefter till 
skolchef. Mer om detta finns att läsa på vår hemsida. 
 
Personuppgiftshantering 
Barn- och utbildningsnämnden hanterar personuppgifter i 
enlighet med GDPR, läs mer på hemsidan.  
 
 
På hemsidan på hofors.se/barn--utbildning finns mer 
information om skolorna och fritidshemmen. 
 
Välkommen till Hofors kommuns fritidshem! 
 

https://hofors.se/barn--utbildning.html
https://hofors.se/barn--utbildning.html

